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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 22. 6. 2022 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin, Mgr. et Mgr. Karel 

Duda, Mgr. Filip Sequens, Ing. Michal Statevský, Ing. Miroslav Matějka, MUDr. Martin 

Chomát; 

Omluven:  p. Martin Složil; 

Neomluven:  - 

Host: - 

 

A) Program 

 

- zahájení 

- plnění úkolů z minulého KV 

- zadání nových úkolů 

- diskuse (různé) 

- závěr 

 

Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 

Pro: 8                Proti: 0                          Zdržel se: 0  

 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 v zasedací místnosti č. 101 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

B) Plnění úkolů z minulého KV 

 

- Proběhla kontrola provádění úklidu chodníků, komunikací a veřejných prostranství, 

pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a velkokapacitních 

kontejnerů, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a herních prvků, kontrola údržby 

zeleně ve vegetačním období; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 27/22 / předložil Mgr.Sequens / - kontrola výskytu autovraků, kontrola údržby 

zeleně ve vegetačním období, pořádek v lesoparku Homolka – bez závad; 

• Zápis č. 28/22 / předložil Ing. Sokol /-  kontrola úklidu veřejných prostranství - bez 

závad; v místních komunikacích dochází k prorůstání trávy – OŽP upozorní na tuto 

skutečnost úklidovou firmu; 

• Zápis č. 29/22 / předložil  Mgr. Duda / - při provádění průběžných kontrol údržby 

dětských hřišť a herních prvků, výskytu autovraků, údržby zeleně ve vegetačním 

období nebyly zjištěny nedostatky; 

• Zápis č. 30/22 /předložil RSDr. Ing. Karel Kvit / - kontrola dětských prvků v lokalitě 

VNB Brojova x Francouzská; Zahradní ul.; Malostranská ul.  – bez závad; 

• Zápis č. 31/22 /předložil Ing. Matějka / - kontrola provádění údržby zeleně v lokalitě 

Slovanská, Motýlí – bez závad; 

• Zápis č. 32/22 /předložil Ing. Matějka / - kontrola provádění údržby dětského hřiště, 

pískoviště  ve VNB Slovanská x Částkova– bez závad; 

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

- Ing. Sokol prověřil podnět p. Složila ohledně nefunkčního pítka na návsi v Koterově.  
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Dříve funkční pítko bylo odpojeno od vodovodní sítě, neboť zde docházelo ke stáčení 

většího množství vody obyvateli. Na základě požadavku předsedy KV bude na místě 

instalováno pítko nové, ze kterého nebude možné stáčet vodu do nádob.  

 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

1. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

2. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 

velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

3. Kontrola údržby zeleně ve vegetačním období 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

4. Kontrola pískovišť a hracích prvků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: 22. 6. 2022 

 

5. Trvalé úkoly – viz usnesení KV č.1/2021 ze dne 15.12.2021: 

• Kontrola usnesení ZMO a RMO P 2-Slovany 

• Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO P 2-Slovany 

• Plnění konkrétních úkolů uložených ZMO P 2-Slovany 

 

 

D) Připomínky a náměty 

• Ing. Sokol informoval o ukončení stavebních prací v Koterově , zprůjezdnění 

komunikace a ukončení objízdných tras k 1.7.2022. 

 

• V červnu P. Složil upozornil na vysokou trávu při komunikaci vedoucí z Božkova na 

vyhlídku v Koterově. Předseda KV upozornil na tuto skutečnost OŽP, tráva byla 

posekána. 

 

• MUDr. Chomát informoval o: 

 

- suchém stromu na úrovni adresy Táborská 6; 

 

- rozpadu vozovky na úrovni adresy Houškova 18 /chybějící dlažební kostky/; 

 

• Mgr. Sequens informoval o uschlé lípě na zastávce autobusové linky 30 na nám.Milady 

Horákové ve směru do vozovny. 

 

Podněty členů kontrolního výboru předá předseda dotčeným odborům ÚMO P2 

k řešení. 
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E)  Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 

 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 31. 8. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 101. 

 

V Plzni dne 24. 6. 2022  

 

 

Zapsala: Jana Burianová 

 

 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


